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"V Sloveniji ima kar 20 do 25 odstotkov vseh otrok posebne po-
trebe, kar pomeni, da potrebujejo dodatno pomoč pri vzgoji in 
izobraževanju. Za vzgojitelje in učitelje predstavljajo ti otroci 
svojevrsten izziv, saj pogosto nimajo ustreznih znanj in se 
morajo znajti sami," opozarja Natalija Györek z Inštituta za 
gozdno pedagogiko in dodaja, da so mnogi že sami ugotovi-
li, da otrokom s posebnimi potrebami pri učenju in razvoju 
pomembno pomagajo naravna okolja, kar po njenih besedah 
potrjujejo tudi raziskave.
V okviru projekta Erazmus+ z imenom Naravna okolja spod-
bujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami bodo zdaj 
še poglobljeno preučili učinke naravnih okolij na te otroke. 

Pri tem so se povezali s partnerji v Belgiji in Veliki Britaniji. 
Iz Slovenije se je v projekt vključila tudi Osnovna šola Jela Ja-
nežiča. "Narava je naša največja učiteljica. Poleg tega, da nas 
hkrati pomirja in spodbuja, je v njej vedno na razpolago ne-
skončno konkretnih pripomočkov in možnosti za izkustveno 
učenje," poudarja ravnateljica omenjene šole Marjeta Šmid. 
Kot je pojasnila, bodo v okviru projekta ugotavljali in doživlja-
li prednosti številnih pozitivnih vplivov našega največjega 
naravnega okolja – gozda – na povečanje vsakovrstnih znanj 
in razvoj njihovih učencev. "Verjamemo, da bodo izkušnje in 
znanje, ki ga bomo v projektu pridobili in delili, koristile tudi 
drugim šolam in ustanovam, ki že izvajajo podobne vsebine, 
ali pa jih navdušili za prvi korak za učenje v naravi oziroma 
gozdu." Tako v Sloveniji kot v drugih dveh sodelujočih drža-
vah namreč še ni na voljo učnih načrtov, didaktičnih gradiv, 
metod in priporočil za razvoj veščin v naravi, zato se te izva-
jajo le v manjši meri, je opozorila Natalija Györek. 
Projekt bo potekal prek vzajemnega učenja, izmenjave pri-
merov dobrih praks ter razvoja pedagoških in vseživljenjskih 
konceptov učenja v naravnih okoljih, še posebej gozdu. Na 
podlagi tega bodo ustvarili spletni portal z inovativno zbirko 
primerov dobrih praks in uporabnih priporočil, ki bo name-
njena vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami 
v naravnih okoljih, je razložila Natalija Györek, ki meni, da 
premik otrok iz učilnic v šolah v naravna okolja pomeni velik 
korak naprej pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 
naravno in družbeno okolje.

Učilnico bodo  
prestavili v gozd
Pri projektu Erazmus+, v okviru katerega 

bodo preučili učinke naravnih okolij na 
otroke s posebnimi potrebami, sodeluje 
tudi OŠ Jela Janežiča Škofja Loka.
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Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi! Izkoristi 
priložnost: dopolnilno + nezgodno. V PakETU MLaDI DOBIŠ: 

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še super majico ali spodnjice samo za ni 
panike generacijo.

1   Darilno kartico v višini 25 € za nakup v 
trgovinah Spar in Interspar ALI bon v 
vrednosti 35 € za nakup v športnih trgovinah 
Extreme Vital ali na www.extremevital.com 
ALI  bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

2   Diners Club StartUp - plačilna kartica, ki vam 
omogoča plačilo na obroke doma, po svetu 
in na spletu.

3   Kupon za spodnjice Freegun.
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